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Het waait hier nooit... Of toch?
Titel van boek 40 jaar NBvP in Flevoland 1961-2001

Mijn Kavelpad
Kavelpad-afvoerpad
van oogstproducten
in zonnige zomertijd,
of vol klei en zo nat.

Kavelpad-therapiepad.
Mijn hoofd van ergernis vol.
Lopen tot het einde, dan gedraaid.
Klein huisje, kleine ergernis, dat was dat.

Kavelpad-genietpad.
Voorjaar, het land al grijs.
Bloeiende tarwe, koffie naar ’t land.
Aardappelen eruit, dat hebben we gehad.

Kavelpad-herinneringspad,
Waar ik met mijn vader liep
In de ruimte voel ik hem.
Hier hadden wij samen wat.

Kavelpad-samenpad.
In de warme grond zoeken
Naar gekiemd bietenzaad.
De tarwe, denken wij, dat wordt wel wat.

Kavelpad-betonpad.
Rechte grijze Streep.
Stroef en zonder gevoel.
Als ik dat toch niet had.

Kavelpad-uitlaatpad.
Twee blije hondjes,
Wij drietjes uit.
Thuisgekomen, moeten acht kleipootjes in bad.

Annelies Veeman-Haack Biddinghuizen
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aandacht voor de
leden in 2020
Hoe hou je toch contact met de leden?
Door de Corona konden de leden elkaar niet of nauwelijks
ontmoeten.
Om de leden een hart onder de riem te steken zijn er vele
initiatieven geweest.
Een greep uit de initiatieven zijn:
Bemoedigingsmails, kaartjes, cadeautjes en nieuwsbrieven.
Enkele voorbeelden zie je op deze bladzijde.

Ens

Almere

Stukje uit een "Bemoedigingsmail"
Er mag steeds minder en er moet
steeds meer. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, we mogen niet meer uit
eten of op een terrasje zitten, we moeten onze handen stuk wassen en we
mogen nog maar met 30 mensen naar
een voorstelling, we moeten afstand bewaren en we moeten ons laten testen,
maar de teststraten zitten vol en als we
positief getest worden, moeten we in
quarantaine en ook onze gezinsleden
mogen niet meer naar buiten. Binnenkort moeten we waarschijnlijk ook aan
het mondkapje....de vraag is: hoe erg
vinden we dat? Lang niet zo erg als dat
steeds maar thuis blijven en steeds minder mensen zien. Bellen is nu eenmaal
niet hetzelfde als elkaar in levende lijve
ontmoeten.
En toch, toch is er ook goed nieuws:
Een stukje wandelen, niet afgelast
Een stukje fietsen, niet afgelast
Een filmpje kijken, niet afgelast
Uitgebreid koken, niet afgelast
Een spelletje spelen, niet afgelast
Muziek luisteren, niet afgelast
TV kijken, niet afgelast
Een boek lezen, niet afgelast
Een taart bakken, niet afgelast
Online gamen, niet afgelast
Uitslapen, niet afgelast
Handwerken, niet afgelast
Een beker koffie afhalen bij een
restaurantje en buiten op een bankje
opdrinken, niet afgelast
Naar de snackbar voor een grote portie
patat met, niet afgelast
Een warme douche nemen, niet afgelast
Fotograferen, niet afgelast
Lachen, niet afgelast
Zingen, niet afgelast
Dansen, niet afgelast
Tijd voor elkaar, niet afgelast
Dankbaar zijn, niet afgelast.
Wat mag er eigenlijk nog veel!!
We hebben zo te zien niets te klagen.
Geniet ervan, maak er wat van, blijf
gezond, zorg goed voor jezelf, want zo
zorg je ook goed voor elkaar.
Leonieke Bos, voorzitter Almere
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Weer wat geleerd,
wij kunnen dat!

Winteroverleg via Zoom
Omdat fysiek contact eind 2020 nog niet mogelijk was
besloot het PB om een Nieuwsbrief uit te brengen en de
afdelingsbesturen uit te nodigen voor:
Een winteroverleg met Zoom.
Helaas waren een viertal afdelingen verhinderd maar de
overige dames waren (bijna allemaal) reuze enthousiast over
dit winter-zoom-overleg.
Een deelneemster zei na afloop; zo dat hebben we toch maar
mooie geleerd; zoomend vergaderen, dat kunnen wij nu ook!
Op het winteroverleg werden de lokale nieuwtjes
uitgewisseld met name hoe de afdelingen het contact met
hun leden hebben warm gehouden. Het PB heeft op haar
beurt de laatste Landelijke nieuwtjes verwoord en
aangeboden om afdelingen te helpen als zij in het nauw
komen met hun jaarvergadering 2021. Immers nog steeds is
niet duidelijk of we dan wel fysiek met meerdere mensen bij
elkaar mogen komen. De kans bestaat dat de
jaarvergaderingen vóór juni 2021 schriftelijk moeten
worden afgedaan.

Aan de persoonlijke VvN Nieuwsbrief werd extra aandacht
geschonken. Die belandt elke laatste donderdag van de
maand in je mailbox, mits je je hebt aangemeld.
Nog nooit van deze Nieuwsbrief gehoord? Da’s jammer.
Kijk gauw eens in het “voor leden deel” op de landelijke site bij
“contact” en meld je aan voor de Nieuwsbrief.
Zo ben je elke maand op de hoogte van het laatste nieuws en
zie je de online activiteiten die georganiseerd worden.
Werkelijk de moeite waard.
Verder vraagt het PB uit elke afdeling een enthousiast lid die
mee helpt om op provinciaal niveau de activiteiten op te
pakken c.q. mee te regelen. Samen werken is leuker!
Verder zullen we ons in de nabije toekomst moeten gaan
afvragen of we als provincie zo verder willen. Het is mogelijk
aantrekkelijker om Flevoland met 605 leden onder te brengen
bij een van de omliggende grotere provincies. Die provincies
hebben meer faciliteiten zoals cursussen, verschillende
provinciale commissies en meer geld te besteden om een
provinciale dag aan te kleden. We moeten daar met elkaar
maar eens gedegen over brainstormen in 2021.
Marjo van der Sluijs PB VvN Flevoland
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Nieuws PB
Zoomen is eenvoudig te leren
Wie ook wil leren Zoomen kan zich
aanmelden bij:
marjovandersluijs@gmail.com.
Als we vier geïnteresseerden hebben
dan kunnen we al een introductiecursus
starten. Zo’n cursus is met een uurtje
afgerond. Dus meld je aan!
En verwonder je kinderen en/of
kleinkinderen.
Voor degene die de introductie cursus
nog eens over willen doen of de handigheid niet willen verleren ……. meld je aan
voor een vervolgcursus op bovenstaand
e-mailadres. Dan nemen we de basis
dingen nog even door en kun je leren
hoe je zelf een gratis account aanmaakt
in Zoom. DOEN!!
Vrouwen van Nu zijn leergierig én
vooruitstrevend!

Bant

Wandeling Lemmer
17 september 2020 trappen we af met
een wandeling door Lemmer.
De laatste keer dat we bijeen waren
was in februari. We zijn dan ook blij dat
we elkaar weer kunnen ontmoeten.
De rondwandeling start bij het VVV
kantoor in Lemmer. Er zou een gids met
ons meegaan, maar die liet verstek gaan.
Appie en Lies hebben voorwerk gedaan
door de route ’s morgens al te lopen.
Zij zijn nu onze gidsen en met behulp
van een beschrijving leiden zij ons door
de straten van Lemmer.
Grootste havenplaats van Friesland
Dronten
Lemmer lag vroeger aan de Zuiderzee en
Deze wandeling is op 25 april 2021 en
had een grote aantrekkingskracht op
is ook voor niet-leden en partners.
koop- en ambachtslieden. En zo ontwikWe gaan in kleine groepjes langs diverse kelde Lemmer zich in de 16e en 17e eeuw
kunstwerken en hierover wordt uitleg
tot een belangrijke havenplaats, mede
geven.
dankzij een bloeiende Oostzeehandel.
De gemeente Dronten heeft heel veel
In de 18e eeuw was Lemmer, na Harlinkunst in de openbare ruimte.
gen zelfs de grootste havenplaats van
Na afloop van de route is er gelegenheid Friesland. We wandelen langs verschilvoor koffie/thee.
lende monumentale panden en de LemTijd: 14.00 tot 15.30 uur
stersluis (1888). Dit is een schutsluis en
Verzamelen: Voor het gemeentehuis
een rijksmonument. Tot 1932 voor het
De Rede 1, Dronten
gereedkomen van de Afsluitdijk was het
Parkeren: Gratis,
een zeesluis. Tegenwoordig wordt hij
achter het gemeentehuis
gebruikt voor de recreatievaart.
Datum: 25 april 2021
We hebben Lemmer op een andere
Kosten: €1,00 p.p.
manier bekeken, door naar de historie te
Opgave: i.v.m. gidsen voor 18 april bij
luisteren en eens goed naar de mooie
Théa Reinhart telefoon: 036-5246 890
geveltjes te kijken.
mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur
Na de interessante wandeling zitten we
@gmail.com
op een verwarmd terras nog even gezelOpgeven is betalen tenzij u
lig na met koffie/thee en appelgebak.
een vervanger heeft.
Dit alles corona proef.

Bridge
drive 2021

Mededeling. Helaas!!!
De Bridgedrive welke gepland staat voor
maart 2021 wordt verplaatst.
Door de onzekere toekomst van het
Corona virus zijn we genoodzaakt de
Bridgedrive uit te stellen.
De commissie en de organisatie kiezen
nu voor een datum in september.
Zodra de regeling versoepelt komen wij
hierop terug. Théa Reinhart, secretaris
Provinciale Cultuur en Tuinen Cie.

Dronten
Cadeautjes voor leden
Het bestuur van Vrouwen van Nu
Dronten heeft de leden weer een leuke
decemberattentie bezorgd,
een amaryllisbol. Vergezeld van het
programmaboekje voor 2021.

Zondagmiddag
wandeling

Agenda

13 april: Jaarvergadering PB
Waar: waarschijnlijk via zoom
25 april: Zondagmiddagwandeling
Waar: Dronten
Tijd: 14.00 u
3 augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Biddinghuizen
? september: Bridgedrive
12 oktober: Vrouwen van Nu 90 jaar
Waar: Apeldoorn
Attentie:
i.v.m. het Coronavirus zijn alle
genoemde data onder voorbehoud
Verder info op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 maart 2021
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

